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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného dňa 

18. decembra 2019 o 15:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko 

KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.      

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa  prezenčnej  listiny  z  X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

                                        ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                        Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:00 hodine otvoril X. rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a  privítal všetkých prítomných.  

Požiadal o prezentáciu poslancov - prezentovalo sa 12 poslancov. Starosta konštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Následne požiadal prítomných poslancov o návrhy na vypustenie bodov programu rokovania. 

Keďže takéto návrhy neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru k návrhu programu, 

ktorý bol uvedený v pozvánke na rokovanie - zverejnený pred zasadnutím miestneho 

zastupiteľstva.   

      

1. a) Schválenie programu rokovania  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený: 

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania    

b) Voľba návrhovej komisie 
c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Informatívna správa z X. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
zo dňa 06. 11. 2019     

3. Kontrola plnenia uznesení                                                                           

4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP        

5. Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  kontrolórky  MČ  Košice - Sídlisko  KVP  na  obdobie  

od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 
6. Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie od  
     14. 11. 2019 do zasadnutia MZ dňa 18. 12. 2019 
7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - november  

2019 
8. Schválenie doplnenia časti pozemkov do predmetu nájmu medzi MČ Košice - Sídlisko 

KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a. s. Bratislava ako  nájomcom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa       

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Liga proti reumatizmu, Občianske združenie         
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10. Interpelácie 

11. Otázky poslancov 

12. Rôzne 

13. Záver    

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Starosta: Požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. Keďže 

žiadne návrhy neboli, starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa 

riadi schváleným - zverejneným programom.  

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Iveta Adamčíková a Bc. Marián 

Podolinský. 

    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volí  návrhovú komisiu v zložení: 

Iveta Adamčíková a Bc. Marián Podolinský. 

                

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Starosta požiadal členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta. 

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pánov poslancov Ing. Romana 

Matoušeka a PaedDr. Mariána Mikulišina.   

 
2.  Informatívna správa z X. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva 
     v Košiciach zo dňa 06. 12. 2019  

Starosta: Otvoril bod programu a konštatoval, že materiál obdržali poslanci písomne, na 

zasadnutí sú prítomní aj mestskí poslanci. Starosta otvoril diskusiu k bodu programu. Keďže 

sa v diskusii nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

Informatívnu správu z X. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo 

dňa 06. 11. 2019.  

 

Počet  prítomných poslancov: 12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Uviedol bod programu s tým, že materiál spracovalo právne oddelenie spolu 

s pánom zástupcom Matoušekom. K bodu programu otvoril diskusiu. . 

p. Horenský: Opýtal sa,  ako sa Slovenská pošta postavila k nášmu rozhodnutiu. 
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Ing. Čop: Máme len ústnu informáciu, že Slovenská pošta súhlasí s naším návrhom, ale 

oficiálny list nám ešte neprišiel. 

Starosta: Po doručení oficiálneho listu poskytneme informáciu. Nikto ďalší sa do diskusie   

neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) zaraďuje   

      uznesenia z IX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.11.2019 takto:  

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 101, 105/b, 105/c, 105/d 

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 100, 102, 103, 104  

b)  berie na vedomie    

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 
4.  Správa  o  kontrolnej  činnosti  kontrolórky  MČ  Košice - Sídlisko KVP za obdobie  
     od 14. 11. 2019 do zasadnutia MZ dňa 18. 12. 2019 
Starosta:  Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke.  
Ing. Hóková: Na každé zastupiteľstvo predkladám správu o kontrolnej činnosti. Bola 

vykonaná kontrola č. 13/2019, kde neboli zistené nedostatky. Ďalšia kontrola bola vykonaná 

v teréne, závery tejto kontroly sú na strane 3 tejto správy. Kontrolou dvoch faktúr, ktoré sa 

týkali venčoviska na Húskovej ulici a detského ihriska na Klimkovičovej ulici neboli zistené 

nedostatky. Položky faktúr boli odkontrolované priamo v teréne. Môžem konštatovať, že tieto 

ihriská boli dobudované veľmi pekne. Pri nových osadených prvkoch je ešte potrebné doložiť 

nový prevádzkový poriadok. Tento problém už miestny úrad rieši.   
Starosta: K bodu programu otvoril diskusiu.   
p. Takáč:  Poďakoval sa pani Ing. Hókovej za predloženú správu a pochválil miestny úrad za 

predloženú správu bez nedostatkov.  

Zo strany poslaneckého zboru žiadne ďalšie otázky neboli, starosta ukončil diskusiu 

a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.     

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za obdobie od   

14.11. 2019 do zasadnutia MZ dňa 18. 12. 2019.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
     na obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 
Starosta:  Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke.  
Ing. Hóková: V zmysle zákona o obecnom zriadení je povinnosť zverejniť návrh plánu 
kontrolnej činnosti najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva. Plán kontrolnej 
činnosti bol zverejnený 27. 11. 2019 v čase, keď sa predpokladalo, že rozpočet na rok 2020 
bude schvaľovaný v decembri tohto roku. Preto som do plánu kontrolnej činnosti nedala 
vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2020. Kontrolór 
je zo zákona povinný predložiť stanovisko k návrhu rozpočtu. 
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Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
p. Takáč: V diskusii predniesol návrh na uznesenie s doplnením bodu B) o vypracovanie 
odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020. 
 
Ďalšie návrhy nezazneli, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na  

obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 s doplnením bodu B) o vypracovanie 

„Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 

2020“. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 

6.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie  
     od 14. 11. 2019 do zasadnutia MZ dňa 18. 12. 2019 

Starosta: V zmysle uznesenia, ktoré prijalo miestne zastupiteľstvo, je povinnosť informovať 

o všetkých výberových konaniach. Otváram tento bod aj diskusiu k nemu.  

Ing. Michalus: Ku kúpe motorového vozidla. Dnes pred obedom nám bolo doručené, je 

krásne oranžové. Podľa zmluvy je potrebné domontovať niektoré prvky do piatich dní, bolo 

dané do servisu.   

p. Horenský: Bola možnosť výberu farby? 

Ing. Michalus: Pre krátkosť času bola možnosť výberu z dvoch farieb. 

p. Boritáš: Bolo by vhodné na vozidlo umiestniť označenie mestskej časti. 

Starosta: Označenie vozidla je možné v závislosti od rozpočtu. Tiež je možné domontovať 

moduly na letnú aj zimnú údržbu. 

p. Mikulišin: Aký je časový horizont dodania vozidla?  

Starosta: Vozidlo bude k dispozícii do konca roka. 

p. Boritáš: Je vyriešené garážovanie? 

Starosta: V dvoch garážach, ktoré patria mestskej časti budú parkovať naše vozidlá aj 

s prídavnými zariadeniami. 

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu  správu  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie  od  
14. 11. 2019 do zasadnutia MZ dňa 18.12.2019.   
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 
7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  
     júl-november 2019 
Starosta:  Otvoril bod a požiadal zástupcu starostu o prednesenie stanoviska Finančnej  
komisie. 
p. Matoušek: Finančná komisia odporúča vziať na vedomie informatívnu správu 
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o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – november 2019. 
Starosta: Medzi položkami boli vykonané menšie presuny. Týkali sa hlavne projektov 
s úradom práce. Nech sa páči, otváram diskusiu. 
 
Keďže v diskusii sa nik neprihlásil, starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - november 
2019.    
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 

8. Schválenie  doplnenia  časti  pozemkov  do  predmetu  nájmu  medzi Mestskou časťou 

    Košice - Sídlisko KVP ako  prenajímateľom a  Slovnaft a. s. ako nájomcom,  z dôvodu 

    hodného osobitného zreteľa 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a informoval, že na minulom zastupiteľstve bol 

schválený nový nájom, k nemu je predložené doplnenie časti pozemkov na základe 

dožiadania nájomcu. Otvoril diskusiu k bodu programu a požiadal pána zástupcu starostu o 

prednesenie stanoviska Finančnej komisie.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča schváliť doplnenie časti pozemkov do predmetu 

nájmu mestskej časti.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Štatútom mesta Košice 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

schvaľuje doplnenie časti pozemkov do predmetu nájmu  medzi Mestskou časťou Košice 

– Sídlisko KVP, ako prenajímateľom, a Slovnaft a. s., ako nájomcom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, a to nájom časti parcely registra C KN, č. 3746 o výmere 11 m2, č. 3747 

o výmere 9 m2 a č. 3755/828 o výmere 73 m2, k. ú. Grunt zapísané na LV č. 965, pričom 

celková výška ročného nájomného za užívanie pozemkov pod čerpacou stanicou z nájomnej 

zmluvy č. 25/6/93 je 54 216,40 EUR slovom (päťdesiatštyritisíc dvestošestnásť eur a štyridsať 

centov).  

Osobitný zreteľ spočíva v doplnení predmetu nájmu o časti parcely č. 3746, 3747, 3755/828, 

ktoré  slúžia pre potreby nájomcu, a preto uzavretie nájomnej zmluvy s iným nájomcom by 

nemuselo viesť k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa. Osobitný zreteľ tiež spočíva v úprave dĺžky 

trvania nájomného vzťahu – nájom na dobu určitú v trvaní päť rokov s právom opcie na 

ďalších päť rokov, a to z dôvodu vložených investícií nájomcu a povahe podnikateľskej 

činnosti nájomcu, keďže ide o jedinú čerpaciu stanicu na území Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 
9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Liga proti reumatizmu, Občianske združenie  

Starosta:  Otvoril bod programu 9/ a požiadal o stanoviská komisií, ktoré prerokovávali 

žiadosť o poskytnutie dotácie. Doplnil, že žiadosť bola doručená na miestny úrad, v zmysle 
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všeobecne záväzného nariadenia je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva.   

p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií - Sociálna a zdravotná komisia odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať tento materiál, Finančná komisia a Komisia kultúry, 

školstva a športu  neodporúčajú  schváliť dotáciu. 

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu rokovania.  

V diskusiu vystúpil pán poslanec Boritáš. Po ukončení diskusie k tomuto bodu, starosta 

požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

žiadosť o dotáciu pre Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice, 

Ladožská 16, 040 12 Košice na zakúpenie cvičebných pomôcok – gumových posilňovačov na 

skvalitňovanie rehabilitačných cvičení vo výške 307,50 €. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 2, proti 9, zdržalo sa 2, nehlasoval 0              Návrh nebol prijatý.  
 
10.  Interpelácie  

Starosta: Otvoril bod Interpelácie. Interpelácia je kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na 

výkon samosprávy mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti a uznesení miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči.  

p. Gamcová: Predniesla interpeláciu v znení :  

    1. Termíny korčuľovania v Aréne Sršňov pre verejnosť. 

    2. Zimná údržba priamo pred vchodom bytových domov po novele zákona. 

    3. Veľkokapacitné kontajnery – po ich odstránení spoločnosťou Kosit ostáva na zeleni 

        a parkovacích miestach neporiadok.   

p. Matoušek: Ideme s pánom poslancom Horenským dohodnúť termíny korčuľovania. 

Budeme  informovať písomne. 

Ing. Michalus: Po novele zákona pribudla povinnosť pre obce zabezpečiť zimnú údržbu. Nie 

je v silách mestskej časti okamžite vyčistiť všetky vchody, pretože nie je možné vždy použiť 

mechanizáciu z dôvodu, že sa pri vstupoch do bytových domov nachádzajú napr. schody. Na 

stretnutí so správcami domov sme ich požiadali o súčinnosť. SBD majú v rámci svojich 

zmlúv podchytenú zimnú údržbu pred bytovými domami. Podľa nášho harmonogramu zimnej 

údržby máme cesty rozdelené podľa dôležitosti, teda zastávky MHD, pred obchodmi, pred 

poliklinikou... 

Starosta: Čistíme chodníky, ktoré máme v správe, účelové chodníky, tzv. hrebene. nemáme 

v správe. Zvolali sme stretnutie so správcami bytových domov, nie všetci boli ústretoví. 

Žiadali sme ľudí, aby si tieto hrebene čistili sami. 

Ing. Čop: Nie je pravda, že všetko podľa zákona má v správe obec. Úrad eviduje takmer 

kompletnú dokumentáciu, ktorá bola k dispozícii pri odovzdávaní sídliska do užívania, kde 

bolo písané, že priebežne berie chodníky do správy Správa mestských komunikácií. Tieto 

komunikácie prešli na správu MČ KVP. Prístupové chodníky preberali do správy SBD II 

a BPMK. O spôsobe zimnej údržby sme informovali aj cez webovú stránku a aj cez aplikácie. 

Podľa zákona o obecnom zriadení je obyvateľ obce povinný udržiavať poriadok v obci. 

Starosta: SBD II zastupuje väčšinu bytov a nemali problém so zimnou údržbou. Dôležité je 

čistiť hlavné ťahy. Na KVP nepribudla ani jedna modrá tabuľka (chodník v zime 

neudržiavaný). Firma GEOZEM bude vykonávať strojovú zimnú údržbu. Ručnú zimnú 

údržbu zabezpečujú aktivační pracovníci. 

Ing. Čop: Bolo rokovanie s pánom Hrabovským ohľadom veľkokapacitných kontajnerov. 

Tieto kontajnery sú na KVP obyčajne od pondelka do piatku. Ak ostane neporiadok pri 
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odnášaní tohto kontajnera, príslušný zamestnanec musí hlásiť na dispečing, aby následne boli 

vyslaní ďalší pracovníci na doupratovanie neporiadku. Aj naši aktivační pracovníci niekedy 

doupratujú. 

Starosta: Veľkokapacitné kontajnery sa platia z vyčlenených prostriedkov. Tieto sa obyčajne 

rýchlo naplnia, privážajú a odvážajú sa v pondelok a v piatok. Ak sa budú odvážať viackrát 

do týždňa, budeme za túto službu platiť navyše. Naši aktivační pracovníci taktiež poupratujú 

neporiadok okolo týchto kontajnerov. Neporiadok si však častokrát ľudia robia sami. 

Veľkokapacitné kontajnery je služba naviac.    

 

11. Otázky poslancov  

Starosta:  nech sa páči, otváram bod Otázky poslancov.  

p. Pach: V prípade veľkej snehovej kalamity - kde sa bude odvážať sneh spolu s kamienkami, 

hlavne z veľkých parkovísk. Skonštatoval, že ľudia spohodlneli, v minulosti si spoločenstvá 

sami odhŕňali sneh spred vchodov. Preto je potrebné robiť medzi ľuďmi osvetu. Podchod 

Húskova je  dobre osvetlený a v podchode Hemerkova je pravdepodobne nejaká závada, 

pretože je neosvetlený. 

p. Adamčíková: Pýtala sa, či má mestská časť nejakú vedomosť ohľadom výstavby vedľa 

kláštora, keďže sa už začali nejaké stavebné práce. Či je nejaká zmena oproti pôvodnému 

projektu. 

p. Mikulišin: Na podnet občanov sa pýtal, že po ukončení rekonštrukčných prác medzi 

ulicami Titogradská a Wuppertálska ostali zatrávnené plochy na ihrisku poškodené. 

Starosta: Sneh zmiešaný so štrkom a soľou je už kontaminovaný, preto ho nemožno zvážať 

hocikde. V prípade veľkej kalamity tento sneh budeme odvážať na odstavné parkoviská. 

Zatiaľ nemáme plán, kde by sa takéto kopy snehu odvážali. Pravidelne raz za mesiac sú 

v podchodoch rozbité svetlá, pretože sú terčom vandalov. 

Ing. Michalus: V podchode Hemerkova každý piatok pravdepodobne mládež, ktorá sa vracia 

domov, toto osvetlenie znefunkční. Obidva podchody sú v správe DPMK, pretože sú 

napojené na verejné osvetlenie. Ak je hlásená menšia porucha, naši zamestnanci túto 

odstránia. V prípade väčšej poruchy bude potrebná rekonštrukcia. Požiadavku sme nahlásili 

na DPMK, bola akceptovaná, avšak nebude sa to riešiť okamžite. Vo vlastnej réžii nemôžeme 

robiť rekonštrukciu týchto rozvodov. 

Starosta: Komunikoval s riaditeľom DPMK ohľadom porúch na Cottbuskej ulici. Bola zistená 

väčšia porucha, bol prísľub od riaditeľa, že prídu ich pracovníci. K výstavbe Povrazy vedľa 

kláštora - firma vo vlastníctve Penty predala pozmenený projekt developerovi. Malo by tam 

byť cca 110 bytových jednotiek, v susedstve s kláštorom budú len dvojpodlažné budovy, 

v smere na Lidl budú štvorpodlažné budovy. Výstavba už začala, bolo vystavené platné 

stavebné povolenie. Firmy, ktoré vykonávali rekonštrukčné práce na Wuppertálskej ulici majú 

povinnosť dať to do pôvodného stavu. Práce boli prebraté s výhradami, že na jar bude všetko 

dané do pôvodného stavu. Za Titogradskou ulicou bol daný namiesto asfaltu jemný štrk. 

p. Sidorjaková: V akom štádiu riešenia je krádež obrubníkov. K zimnej údržbe - v minulosti 

fungoval rozpis služieb na čistenie vchodov, v súčasnosti toto už neexistuje. 

p. Gamcová: Vlastníctvo pozemku je len pod samotným blokom. Je tu právny problém. 

Zástupca vlastníkov bytov nie je vždy ochotný vykonávať čistenie hrebeňov a nie je ani 

povinný zo zákona to robiť. Ako sa mestská časť bude chrániť v prípade, keď sa stane úraz 

v dôsledku pošmyknutia na neupratanom chodníku. Kedy bude ukončená rekonštrukcia 

mostu. Kedy bude odstránený stánok PNS na Moskovskej triede. Poprosím o informáciu 

ohľadom Senior domu.  

p. Bartók: V prípade, keď sa zatepľujú paneláky, či rozjazdené koľaje napr. na trávnikoch 

budú dané do pôvodného stavu. 

Starosta: Bol podnet z Jasuschovej 24, že je tam rozjazdený roh, naši aktivační pracovníci toto 

opravili. Od 01. 12. sa zmenila legislatíva. Cestný zákon už neumožňuje prejsť po chodníku 

a zaparkovať hocikde na verejnom priestranstve, aj keď sa nechá 1,5 metra. Občania, ktorí 
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budú nevhodne parkovať, budú zo strany mestskej polície pokutovaní. Po zatepľovaní musia 

firmy za sebou poupratovať a odstrániť odpad. Tiež tieto firmy, ktoré zatepľujú nemôžu celý 

deň parkovať na chodníkoch. Na jar bude obhliadka celého sídliska po rekonštrukciách 

TEHO. Bude tiež odkontrolovaný výsev trávy. Pri rekonštrukcii mostu bol zmenený termín 

dokončenia do 31. 12. 2019. 

Ing. Čop: Krádež obrubníkov - bolo vznesené obvinenie proti dvom páchateľom, ukradnuté 

obrubníky sú v sklade polície, budú nám vydané až po vynesení rozsudku. Predbežná 

vyčíslená škoda je cca 6 000,- €.  Po vrátení obrubníkov bude skontrolované poškodenie 

a potom bude vyčíslená presná škoda. Hrebene na Jasuschovej 24 spravuje SBD, overím si 

informáciu. Most bude prejazdný do konca roka 2019. Mesto neeviduje žiadnu nájomnú 

zmluvu na stánok na Moskovskej. Bola zverejnená výzva na odstránenie tohto stánku. Ak do 

termínu stánok odstránený nebude, máme už predbežnú kalkulácie na odstránenie stánku. Ak 

sa zistí majiteľ, tieto finančné prostriedku budú od neho vymáhané. Zatepľovanie - vyzvali 

sme stavebný úrad, aby trasy, po ktorých sa pohybujú firmy, ktoré zatepľujú, boli súčasťou 

stavebného povolenia. 

Starosta: Sú v riešení všetky novinové stánky, sú aj známy niektorí majitelia, ktorí majú 

povinnosť si tieto stánky odstrániť. 

p. Koszoru: Po zatepľovacích prácach ostáva veľký stavebný odpad. Navrhujem kontaktovať 

správcu na Zombovej ulici, aby tento odpad odpratal. Ihrisko na Húskovej - či je už opravené, 

keďže tam bola stále otvorená brána. 

Starosta: Detské ihriská - zmenila sa legislatíva. V roku 2020 bude zvýšená kontrola detských 

ihrísk. Preto bude veľký problém so starými ihriskami, ktoré budeme musieť prerobiť. 

Riešenie fontány - podá informácie pán Hudák. Koncepcia pešieho pohybu - boli od nás 

vyžiadané mapy s ktorými by mohli pracovať architekti, preto sme oslovili ÚHA, ktoré má 

len čiastkové mapy. Koncepcia pešieho pohybu je presunutá do roku 2020. Pri riešení fontány 

nás zdržala komora architektov. Aj keď súťaž bola navýšená na 8 000,-€, podľa vyjadrenia 

komory architektov vychádza plocha cca 5000 m² na 200,- €/m². Teda cena celého projektu 

by bola 1 mil. €. Predbežná cena bola 200 000,- €. Najvyššia čiastka úveru je 780 000,-€. Za 

200 000,-€ vieme prerobiť jedine teleso fontány, nevieme prerobiť územie, pokiaľ 

nepožiadame o eurofondy. Ak chceme čerpať eurofondy, potrebujeme projekt. Komora 

architektov sa vyjadrila, že je lepšie súťaž vynechať a odporúčajú nám ísť priamym zadaním 

zákazky. 

Mgr. art. Hudák: Spresňovali sme zadanie na projekt fontány s tým, že budeme riešiť aj 

priľahlé chodníky. V zadaní sú požiadavky na zmiernenie klimatických dopadov, 

bezbariérový prístup. Komora architektov nám dávala za príklad park v Leopoldove a Trnavu. 

Pri revitalizáciách verejných priestorov sa dostávame na sumu 250 €/m². Dôležité je reálne 

nacenenie projektu. Súťaž môže mať tri verzie. Víťaz bude projektant aj zhotoviteľ. Ideová 

súťaž - zozbierajú sa ideové nápady, v ďalších kolách sa dohodne, či autor pristúpi 

k spolupráci. Malá súťaž má dve kolá. Projektová dokumentácia stojí 3-8 % z ceny projektu. 

Komora architektov nám odporúča malú súťaž. 

Starosta: Bude dobré prehodnotiť celý projekt. Je reálne žiadať fondy na prerábku fontány. 

p. Boritáš: Fontánou sme sa zaoberali viac rokov dozadu. Z oddelenia výstavby bola odpoveď 

v zmysle, že fontánu sa neoplatí spojazdniť pre veľký únik vody. Túto skutočnosť treba dať 

na vedomie architektom, aby následne nedošlo k navýšeniu projektu z tohto dôvodu. Mne sa 

páči etapovité riešenie. 

Starosta: Fontánu je možné prevádzkovať aj v tomto stave. Prevádzka stojí asi 3 000,-€ na 

vodu a zhruba 1 000,-€ na rekonštrukciu čerpadiel. Plánovali sme komplexnú rekonštrukciu. 

Môžeme uvažovať aj o etapovitom riešení. Môžeme ísť aj cez eurofondy, ale na všetko 

musíme mať projekty. Z Všeobecnej úverovej banky sme žiadali o projekt - lúčne kvety, 

v tomto projekte sme boli neúspešní.  Mestskej časti bola schválená dotácia 10 000,-€ na 

detské ihrisko z rezervy vlády pána premiéra Pellegriniho, takže do nášho rozpočtu sme 

získali ďalšie financie. Ďalej odovzdal poslaneckému zboru poďakovanie od pani vedúcej  
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knižnice za darované knihy. Taktiež poďakoval poslaneckému zboru a zamestnancom za  

prácu vykonanú v roku 2019.    

 

12.  Rôzne 

Starosta otvoril bod Rôzne a diskusiu k menu. Súčasne pripomenul dnešné stretnutie 

poslancov so zamestnancami so začiatkom o 18:00 hodine.  

p. Adamčíková: Informovala poslancov o podávaní návrhov na ocenenia mesta Košice – rok 

2020.  

Starosta: Konštatoval, že nikto nie je prihlásený do diskusie a ukončil ju. Všetkým prítomným 

poprial požehnané Vianočné sviatky a Nový rok 2020.  
                 
13.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - rokovanie o 16:45 hodine ukončil.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 

Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na 

právnom oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   

Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov  

- Prezenčná listina ďalších prítomných 

- Výpisy o hlasovaní poslancov z X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného  dňa 18. 12. 2019 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

Dňa 21.02.2020  .............................                               Dňa 24.02.2020  ......................... 

  

         Ing. Miroslav Michalus, v. r.                                     Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                              

                 prednosta                     starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa  09.03.2020  ..........................                                  Dňa 10.03.2020  ............................. 

 

             Ing. Roman Matoušek, v. r.                                        PaedDr. Marián Mikulišin, v. r.    

           

       

  

 

 
V Košiciach dňa 23. januára 2020 

Zapísala:  Ing. Ľubica Spišáková  

                 právne oddelenie  
  


